
 

 

 
                  

 TERRA E TERRA DE INDIO – DISCUTINDO TERRITÓRIO 

 
Nilza Bispo Brito1 

RESUMO  
 
Definir território não é uma tarefa fácil, até por que este 
conceito é complexo e múltiplo ao mesmo tempo. Pensar o 
território é pensar como a humanidade esta assentada no 
planeta, quando consideramos a relação entre homem e 
natureza. Nesse sentido a proposta deste texto é discutir os 
conceitos aplicados ao território tendo como suporte teóricos 
como Milton Santos, Claude Raffestin, Rogério Haesbaert,  
Marcelo Lopes Souza, Porto-Gonçalves entre outros e em 
seguida apresentar conceitos que a legislação brasileira 
apresenta para o Território Indígena na tentativa de identificar 
semelhanças e diferenças entre estes conceitos. 
 
Palavras-chave: Território. Índios. Legislação. 

 
ABSTRACT 
 
Setting territory is not an easy task , because this concept is 
complex and multiple at the same time. Thinking the territory is 
thinking how humanity is seated on the planet , when we 
consider the man and nature relationship. In this sense , the 
purpose of this paper is to discuss the concepts applied to the 
territory having as theoretical support as Miltom Santos, Claude 
Raffestin, Rogerio Haesbaert, Marcelo Lopes Souza, Porto-
Gonçalves and others. And then present concepts that Brazilian 
law presents for the indigenous territory in an attempt to identify 
similarities and differences between these concepts . 
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1. OS CONCEITOS  

 

Um dos maiores estudiosos da problemática que envolve espaço e território é 

inegavelmente Milton Santos, ele não só traz estes conceitos como também serve de base 

para redefinições conceituais de outros estudiosos que também se dedicam a questão. 

Nesse sentido, é valido utilizar Milton Santos como primeiro teórico, respeitando acima de 

tudo sua bagagem acadêmica e solidez nos conceitos. Para Santos (2007) o território é 

onde se manifesta a existência humana, é o espaço em que os indivíduos estão construindo 

e descontruindo constantemente, e se relacionando com a natureza. É importante observar 

que sempre que há uma referencia a território também aparece a palavra espaço. Durante 

muito tempo ocorreu uma confusão entre espaço e território, contudo, alguns cientistas de 

dedicaram a questão na busca de um esclarecimento e diferenciação entre eles. 

 Raffestin (1993) propõe rever esta confusão e aponta que “espaço e território não 

são equivalentes”  

É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O território se 
forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator 
sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao apropriar de um 
espaço concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator 
"territorializa" o espaço. (Raffestin, 1993, pag. 2)  

 
As considerações de Raffestin é a relação existente entre espaço e território. O 

segundo se da sob o primeiro. É necessária a existência do espaço para a montagem do 

território, o espaço é, portanto, a base de acomodação das relações que, Milton Santos 

também já havia indicado. Observa-se a relação constante entre espaço e território, 

considerando ser o espaço algo muito mais no campo do físico e do material, o território se 

da quando esta parte físico-material é organizada e construída pela influência e ação 

humana. O território é construído no espaço através da atuação humana e social. O território 

se apoia e acontece no espaço, mas não é o espaço. Raffestin (1993) apresenta uma 

relação bem complexa entre o espaço e o território, contudo, não é objetivo deste trabalho 

aprofunda-la mais. No que diz respeito a território o autor Raffestin (1993) considera 

Os indivíduos ou os grupos ocupam pontos no espaço e se distribuem de acordo 
com modelos que podem ser aleatórios, regulares ou concentrados. São, em parte, 
respostas possíveis ao fator distância e ao seu complemento a acessibilidade. 
Sendo que a distância pode se apreendida em termos espaciais (distância física ou 
geográfica), temporais, psicológicos ou econômicos. A distância se refere à 
interação entre os diferentes locais. Pode ser uma interação política, econômica, 
social e cultural, que resulta em jogos de oferta e procura, que provém dos 
indivíduos e/ou grupos. Isso conduz a sistemas de malhas, de nós e redes que se 
imprimem no espaço e que constituem, de algum modo, o território. (Raffestin, 1993, 
pag. 7-8).  

 
Esta é uma complexa definição para o território, uma vez que se utiliza de bases 

materialistas e simbólicas. Ao mesmo tempo percebem-se as interações entre politica, 



 

 

 
                  

economia, sociedade e cultura e demonstra uma atuação constante do individuo. Deste 

modo, o que se pode inferir é que o território existe a partir da atuação dos seres humanos.É 

o homem que ira construir o território, acomodando suas perspectivas. Raffestin (1993) 

ratifica a capacidade humana de construir “seu território”. O autor aponta, como humano é 

capaz de produzir seu território a partir de suas perspectivas, condições, anseios e 

necessidades.  O que também aparece comum nas colocações de Raffestin é a presença 

das relações de poder na construção de território. Esta relação é um dado importante a ser 

pensando na discussão conceitual a respeito de território que propomos neste texto.   

Souza (2008) é categórico,  e retoma Raffestin, no que diz respeito as relações de 

poder e afirma que o território é uma construção baseada, também, nesta relação.  

O que “define” o território é, em primeiríssimo lugar, o poder − e, nesse sentido, a  
dimensão política é aquela que, antes de qualquer outra, lhe define o perfil. Isso não 
quer dizer, porém, que a cultura (o simbolismo, as teias de significados, as 
identidades…) e mesmo a economia (o trabalho, os processos de produção e 
circulação de bens) não sejam relevantes ou não estejam “contemplados”(..) (Souza, 
2009. Pag. 57)  

 

As afirmações de Souza (2009) indicam a presença do poder como elemento 

constante na formação do território, mas este poder está atrelado a outros elementos que se 

apropriam dele quando necessário. É valido observar que fatores políticos, econômicos, 

sociais e até culturais também nutrem relações de poder. Esta relação não esta aprisionada 

apenas no campo politico, por exemplo. De fato o território abarca todos estes fatores, de 

modo que é o fator humano que direciona os demais. Esta relação de poder é bem evidente 

quando se trata de “demarcação” dos territórios. Neste momento os indivíduos interessados 

em delimitar seus territórios, definem também as imposições do poder, organizam estas 

posições de forma adequada ao contexto e que permita alcançar o objetivo: demarcar o 

território. Estas situações são bem comuns aos povos indígenas, por exemplo.   

Haesbaert (2005) aponta a complexidade da formação do território. Considera os 

inúmeros fatores que compõem este organismo, dando-o sentido. Pode entender que na 

perspectiva de Haesbaert, o território é resultado de uma soma. E, de fato é. Mesmo com a 

tentativa de tornar território uma só “coisa” um só “conceito” ele será sempre múltiplo. Isto 

tem haver, também com a participação do humano na construção do território, sendo o 

humano múltiplo e diverso, esta influencia se faz visível na definição de território. Haesbaert 

(2005) associa a definição do território como diversos elementos e suas funções. Definir um 

território significa também, em muitos casos delimitar, demarcar e tomar posso da terra e  do 

espaço. Haesbaert (2005)  

 
Desde a origem, o território nasce com uma dupla conotação, material e simbólica, 
pois etimologicamente aparece tão próximo de terra-territorium quanto de terreo-
territor (terror, aterrorizar), ou seja, tem a ver com dominação (jurídico-política) da 



 

 

 
                  

terra e com a inspiração do terror, do medo – especialmente para aqueles que, com 
esta dominação, ficam alijados da terra, ou no “territorium” são impedidos de entrar. 
Ao mesmo tempo, por extensão, podemos dizer que, para aqueles que têm o 
privilégio de usufrui-lo, o território inspira a identificação (positiva) e a efetiva 
“apropriação”.  (Haesbaert, 2005, pág. 6774) 

 

O autor se aproxima de Raffestin (1993) e de Costa (2003) retomando a discussão 

que aponta as disputas e jogos de poder na definição do território. A complexidade deste 

conceito existe, devido à complexidade dos elementos que o compõem. Estas relações de 

poder, por exemplo, são diversas, em alguns momentos explicitas, em outros nem tanto. O 

que estes autores indicam é este conflito conceitual e justificam a imprecisão de um conceito 

para o território. Porém os autores deixam claro ha presença do poder, do desejo de posse 

e de dominação territorial. Vale acrescentar que este desejo de dominação territorial é 

histórico, e caminha sempre se refazendo de acordo com contextos específicos. Haesbaert 

(2005) avança tornando a discussão ainda mais complexa 

 
Território, assim, em qualquer acepção, tem a ver com poder, mas não apenas ao 
tradicional “poder político”. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais concreto, 
de dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico, de apropriação. 
(Haesbaert, 2005, pág. 6774) 

 
 Haesbaert (2005) direciona para a dualidade comum para se definir território: a 

existência de sentido concreto e simbólico, e que ambos apontam para a construção das 

relações de poder. No aspecto concreto, representado pela dominação e no simbólico pela 

apropriação. Contudo esta apropriação simbólica, que só pode existir com a interferência 

dos sujeitos, uma vez que são este que irão se apropriar simbolicamente do território, 

criando e recriando símbolos específicos e necessários a construção deste território. Esta 

apropriação simbólica, pode, em determinado momento, direcionar o fator concreto de 

dominação, ou seja, símbolos criados e postos em um território, podem definir a posse deste 

território. Os símbolos, também definem, demarcam, e garantem a posse material do 

território.  

 É nesse sentido, que direcionamos a discussão, para o cenário territorial indígena. 

Como se define um território indígena? Quais suas especificidades? As definições 

apresentadas até aqui, se aproximam do que é pensado a respeito dos territórios indígenas, 

quando tratam da relação simbólica e material que compõem território, porém, existem 

outras, que foram aparecendo no curso da historia dos povos indígenas. 

Estas discussões a respeito dos territórios indígenas sua formação e seus conceitos 

não são recentes. Muito do que já fora exposto neste texto comtempla o conceito de 

Território Indígena. Este é também um lugar de disputa de poder e acomodação, porém, 

acrescido de visões e perspectivas inerentes a estes povos. Porto Gonçalves (2006)  define 



 

 

 
                  

o território como um espaço construído pelos indivíduos, e que, portanto, sociedade e 

território são indissociáveis e Costa (1998)  afirma que o território deve ser um espaço 

demarcado, onde são colocadas as necessidades, a organização, as formas de trabalhos, 

política, economia e cultura do grupo que delimita aquele espaço. O território é portando o 

lugar de acomodação dos elementos comuns a determinado povo sem o qual seria difícil a 

construção e manutenção da identidade dos sujeitos e de suas comunidades. Estes dois 

últimos autores concordam com Raffestin(1993), Haesbaert (2005), e Souza uma vez que 

todos assumem o território como espaço  construído  ou, em alguns casos em construção.  

Desta mesma forma é o território indígena, constante e historicamente construído e 

reconstruído. No entanto para  tratar do território indígena é indispensável considerar a 

relação do sujeito com a natureza de forma ainda mais enfática. Os povos indígenas 

inegavelmente mantém uma relação mais estreita com o meio natural, quando comparadas 

as sociedades ditas mais modernas. 

Reesink (2011) considera que o território indígena é também seu habitat, ou seja, o 

território se dá de um modo mais abrangente e se constitui a partir de uma complexa relação 

entre o sociocultural, o conjunto humano e o ambiente natural. Para os indígenas eles 

próprios fazem parte da constituição do seu território ao passo que este território também 

faz parte do individuo. Considerando a complexidade da definição de terra de índio, Ramos 

(1996) é um território grupal formado por uma historia grupal, ou seja, os inidviduo definem 

seu território baseado em suas vivencias e expectativas.  

Apesar da definição de território ser permeada por tantos elementos abstratos, 

simbólicos, políticos, sociais entre tantos outros, existe, determinações judiciais que 

delimitam e definem “terras indígenas” e esta definição se aproxima de um conceito para 

território, uma vez que considera os elementos que o compõem. Para Little (2002), por 

exemplo, terra indígena pode ser definida através da intervenção do Estado que a considera 

como uma categoria jurídica determinada reconhecendo diferenças étnicas e territoriais, 

tradicionais e históricas. Estas determinações judiciais e legais para terra indígena 

apresentam o mesmo peso de definições que considerem a simbologia, pois uma vez dentro 

de um Território Nacional, reconhecido e regido por uma legislação, é importante que este 

“território indígena” também seja legalizado dentro do “Território Nacional” maior.  

Santilli (2001), considera a relevância do reconhecimento legal e jurídico na para a 

garantia da posse da terra. É valido acrescentar que existe uma relação entre esta garantia 

da posse da terra e o território. Historicamente as terras indignas são alvo de invasões e 

estas determinações judiciais  são uma forma de garantir a posse das terras, que são 



 

 

 
                  

fundamentais para a construção de um território legitimo indígena. Uma vez garantida a 

posse da terra tem-se o espaço para a constituição de um território indígena legalizado.  

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, trouxe determinações 

acerca destas terras e comunidades indígenas 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens.  
§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles 
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e 
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.  
§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua 
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes.  
§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais 
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas 
só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas 
as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos 
resultados da lavra, na forma da lei.  
§ 4º - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os 
direitos sobre elas, imprescritíveis.  
§ 5º - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad 
referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que 
ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após a 
deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o 
retorno imediato logo que cesse o risco. (BRASIL, 1988) 

 

Desta forma entende-se que a relação entre os elementos simbólicos, que já 

tratamos neste texto, e sua relação como a legalidade da posse de terras indígenas. O que 

a Constituição garante é a posse e a construção do território quando dispõem aos indígenas 

o domínio sob os recursos naturais e a paisagem, além disso,  a Constituição reconhece os 

elementos culturais da comunidade indígena relacionando estes com a terra, quando 

garante a defesa e proteção desta.  

Montanari (2006) considera que as terras dos índios são o elemento principal para 

sua sobrevivência e por isso a Constituição Federal deve garantir a posse e permanência 

nestas terras. Montanari (2006), afirma também que a terra é o espaço de acomodação dos 

elementos patrimoniais sejam eles materiais ou simbólicos.  Neste aspecto é que a definição 

da terra indígena vai ao encontro dos territórios proposto por Haesbaert, Souza e Raffestin, 

considerando os elementos de composição. A terra indígena quando legalizada, deixa de 

ser meramente terra e passa a ser território legitimado. O mesmo Montanari (2006) acredita 

que as dinâmicas que ocorrem em terras indígenas contribuem para a manutenção e 

construção do território. A legalidade da posse desta terra garante a construção de um 

território. Porém, vale acrescentar, que o território indígena, não está aprisionado a 



 

 

 
                  

legalidade da terra, há casos que mesmo não sendo estas terras ainda legalizadas 

oficialmente, já existe nela um território construído e montado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se, portanto, nesta discussão que existe uma complexidade para definir 

território de forma universal. Cada um dos autores citados trazem suas considerações, que 

em muitos momentos, convergem para uma concordância, e em outros momentos afastam-

se. Contudo os autores são próximos quando admitem ser o território um espaço de 

construção e atuação humana. É, aceito que o território será construído pelos indivíduos 

seguindo uma lógica específica, as relações de poder, os costumes, a tradição e a história 

de cada grupo.  

Nesse sentido, terras indígenas e o território convergem numa mesma direção, 

contudo as terras indígenas contam com o aparato legal para delimitar e garantir a posse 

deste território. Terra Indígena é, portanto, o Território Indígena, garantido pela Lei.  

Entende-se também que o território indígena é montado sob uma relação de poder, mas, 

principalmente este território constitui-se um espaço de acomodação das relações entre o 

individuo e a paisagem natural, os recursos, os significados dados a terra, a cultura, crenças 

e simbolismos.  

Estes elementos são responsáveis pela caracterização singular de territórios e 

especialmente de territórios indígenas, que necessitam destes elementos para garantir sua 

permanência e posse nas terras legalmente reconhecidas. Por fim, a Constituição, garante a 

posse da terra indígena e da manutenção de costumes, crenças, usufruto dos recursos 

naturais e esta garantia é fundamental para a consolidação do que chamamos de território 

indígena. 
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